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Sammanfattning 

Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om 
inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen 
under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. För att göra det möjligt krävs 
åtgärder och metoder som säkerställer en minskning av växthusgaser i atmosfären. Klimatkalkyl är ett 
verktyg som kan användas för att se vad ett projekt har för totalt utsläpp, samt se till materialens enskilda 
utsläpp.  
 
Syftet med denna studie är att upprätta en klimatkalkyl för ett flerbostadshus i Borlänge kommun. Att utifrån 
klimatkalkylen identifiera projektets totala utsläpp för att sedan jämföra dom två högst belastande materialen 
med potentiella material. Jämförelse görs i produktionsskedet (A1-A3). 
Resultatet visar att betongen stod för 38 % och armering för 11 % av det totala utsläppet av växthusgaser. 
Tillsammans utgör dessa material 49 % av det totala utsläppet. Betongen och armeringen jämfördes med 
Skanskas gröna betong och armering från Celsa Steel Service. Med ett byte av traditionell betong och 
armering till klimatsmartare material kan en sänkning på 41 % göras för utsläppen ifrån tillverkningen av 
betongen och armeringen tillsammans.  
 
Genom att byta ut lite av cementen till slagg, i betongen, kan en halvering för utsläpp av växthusgaser göras. 
Trots en markant ökning av hållfasthetsklass på betongen kunde det fastställas att den grönare betongen 
fortfarande haft en lägre klimatpåverkan än den ursprungliga betongen. Tillsammans med armering, som 
tillverkas av skrot och förnybar energi, är det möjligt att bidra till en sänkning av CO2-utsläppen för Bygg- och 
fastighetssektorn. Verktyget ECO2 som används för att upprätta klimatkalkylen är ett bra redskap för att i 
tidigt skede identifiera material med hög klimatbelastning för att möjliggöra ett byte av material.  
 

Arbetet har bidragit till att skapa en större förståelse för vad materialhantering och tillverkning av material har 
för avgörande faktorer för ett materials utsläpp utav växthusgaser. Slutsatsen av arbetet visar på vikten av att 
i tidigt skede bli medveten om vikten av materialval för att minska utsläppen. Genom byte av en eller två 
material är det möjligt att sänka utsläppen avsevärt vilket kan bidra till att nå målen om klimatneutralitet till år 
2045.  
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Climate change is a fact. The amplified greenhouse effect threatens to destroy both plant- and animal life if no actions 
are made. One of the main matters in the Paris agreement is to keep the global warming under 2 degree Celsius but 
with the ambition to keep it under 1, 5 degree Celsius. To make this possible requires actions and methods to ensure 
a reductions of greenhouse gases in the atmosphere. Carbon footprint calculation is a tool that can be used to see the 
total emissions from a project, but also to see specific materials emissions.  
 
The intention with this thesis is to establish a carbon footprint calculation for a apartment building in Borlänge county. 
By using the carbon footprint calculations identify the projects total emissions and compare the top two emission 
materials with other materials. The comparison is made in the product stage (A1-A3). 
The results shows that 38 % of the total emissions comes from concreate and 11% from reinforcing bars. Together 
they make up 49 % of the total emissions from the project. The concreate was compared with Skanskas Green 
concreate and the reinforcing bars was compared with bars from Celsa Steel Service. To exchange both concreate 
and reinforcing bars to more climate friendly materials would mean a lowering of the emissions with 1% in the product 
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This thesis has contributed to creating a understanding for what crucial factors the handling of materials and the 
manufacturing of materials to lower the emissions of greenhouse gases. The conclusion of the thesis proves the 
importance of being aware in the early stage of which materials have the most emissions and if they can be replaced 
by something better. By replacing one or two materials it is possible to lower the emissions of greenhouse gases 
considerably which had contributed in the quest to reach climate neutrality by 2045. 
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Förord 

Uppkomsten av detta examensarbete startade vid ett samtal som grundar sig i att ett pågående 

projekt inte innehöll en utredning av en klimatkalkyl. Det fanns inga dokument som påvisade 

byggnadens klimatbelastning. Examensarbetet har utförts av författaren med stöttning av 

samtliga parter.  

 

Stort tack till Mats Dalhed och Robert Swahn från Skanska som stöttat och bistått med hjälp 

för att detta examensarbete har kunnat genomföras. Tack till min handledare Ricardo Ramirez 

Villegas på Högskolan Dalarna som väglett mig i mitt arbete.  

  

 Mathilda Norman, Borlänge 03-06-2019 
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Begrepp och Förkortningar 

Koldioxidekvivalenter             För att jämföra växthusgaser med varandra multipliceras alla  

                                                 gaser, utom koldioxid, med ett global uppvärmningspotentials- 

                                                 tal, GWP-tal. GWP-talet är olika beroende på gasens påverkan                    

                                                 på den globala uppvärmningen. Tillsammans med gasens  

                                                 GWP-tal räknas det om till koldioxidekvivalenter.       

 

 

ECO2-verktyg                          Verktyget som används av Skanska för att upprätta  

                                                  klimatkalkyl.  

 

Klimatdeklaration                    Benämningen på de dokument som redovisar en byggnads           

                                                 klimatavtryck.                

 

Cement                                     Bindemedel i betong. 

 

Produktionsskedet (A1-A3)      Står för: Råmaterial, transport och tillverkning. Skedet som 

                                                   redovisar material framställande för en byggnads 

                                                   livscykel.    

 

Byggprocessen (A1-A5)          Står för byggprocess av en byggnad i livscykelskede.  

 

Utfackningsväggar                  Icke bärande ytterväggar.  

 

Produktionsfas                        Tillverkning av byggnad. Från tillverkning av material till       

                                                färdig byggnad.  

 

Driftsfas                                  Användning av byggnaden från färdigt projekt tills  

                                                slutskedet.  

 

Fossila bränslen                      Kol, olja och gas är exempel på fossila bränslen. Det har sitt 

                                                ursprung från forntida djur och växter som under högt tryck och  

                                                värme brutits ned. Vid användning av fossila bränslen frigörs  

                                                koldioxid som inte varit del av det naturliga kretsloppet på  

                                                miljontalsår.  
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1 Introduktion 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till varför detta examensarbete valts. Kapitlet är uppdelat i 

underrubriker för att få en helhetsbild av undersökningen samt vilka områden som valts att 

redogöra för.   

1.1 Bakgrund 

De rådande klimatförändringarna beräknas ha förödande konsekvenser för människan, 

naturen och djurlivet. Den globala uppvärmningen, som närmar sig 1,5 grader, skapar 

förutsättningar för klimatförändringar. Havsförsurning, glaciärsmältning och extremväder i 

form av värmeböljor, stormar och översvämningar är klimatförändringar som ger katastrofala 

följder. Den biologiska mångfalden hotas i allt större utsträckning  (Världsnaturfonden, 2018). 

En orsak till det allt varmare klimatet är utsläppen av växthusgaser (Boberg, 2018). 

 

 Växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas är några av de gaser som finns i atmosfären. 

Den rådande beskaffenheten hos gaserna ligger till grund för dess förmåga att absorbera 

värmestrålning. Växthusgaserna hjälper därmed till att bibehålla en behaglig temperatur för 

växter, djur och människor. Detta fenomen kallas växthuseffekten. De ökande utsläppen av 

gaser bidrar till en förstärkt växthuseffekt som medför en värmeökning av jordens 

medeltemperatur, den globala uppvärmningen (Naturskyddsföreningen, 2017).    

 

 Den 4 november 2016 trädde Parisavtalet i kraft. Avtalet, som förhandlats fram under 2011–

2015, behandlar bland annat växthusgaser. Det centrala målet i avtalet är att samtliga länder 

ska vidta åtgärder för att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en 

strävan om att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader (Prop 2016/17:16). Det långsiktiga 

klimatmålet går ut på att Sverige år 2045 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 85 

procent eller lägre i jämförelse med utsläppen år 1990 (Jernbäcker, 2018). År 2016 svarade 

bygg– och fastighetssektorn för utsläpp av cirka 12,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, som 

i sin tur motsvarar 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utöver det står 

bygg- och fastighetssektorn för 8,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter av utsläppen 

utomlands, orsaken är importvaror  (Boverket, 2019). 

 

Sverige har idag ingen lag som reglerar redovisningen för en byggnads utsläpp av 

växthusgaser. 2017 gav regeringen Boverket i uppdrag att undersöka samt ge förslag på regler 

och metoder som visar på en byggnads klimatpåverkan, med hänsyn till ett 

livscykelperspektiv. Boverket föreslår i sin slutrapport en obligatorisk redovisning av en 

byggnads klimatavtryck i byggskedet. En lagändring skulle innebära högre krav för 

framförallt byggherren, byggentreprenören och byggnadsägaren. Enligt Boverkets slutrapport 

nämns att ikraftträdandetidpunkten för lagen om klimatdeklaration av byggnader är satt till 1 

januari 2021, förutsatt att lagförslaget går igenom (Boverket, 2018).  

 

Tidigare har driften för en byggnad utgjort störst andel klimatpåverkan men i takt med 

förbättringar i driftsfasen har det skett en förskjutning av fördelningen. Allt fler studier av 

nyproducerade byggnader visar att produktionsskedet står för allt större andel av 

klimatpåverkan (Boverket, 2018). 
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Entreprenörföretaget Skanska arbetar frekvent med miljöfrågor för ett mer hållbart samhälle. 

Skanska startade miljöarbete på mitten av 90-talet då den första miljöpolicyn skrevs. Därefter 

har arbetet pågått för ett mer hållbart samhälle. Skanska arbetar idag systematiskt med 

miljöfrågor och har antagit utmaningen om klimatneutralitet till år 2045. För att nå målen 

krävs kunskap om vad som ger upphov till klimatpåverkan. En metod för att fastställa en 

byggnads klimatpåverkan är att upprätta en klimatkalkyl. Kalkylen visar en byggnadsdels 

enskilda klimatinverkan som i sin tur baseras på den mängd växthusgas byggdelen släpper ut. 

Mängden växthusgas beräknas i form av koldioxidekvivalenter (Skanska , 2018). 

 

Examensarbetet inrikta sig på att uppföra en klimatkalkyl för ett flerbostadshus med 

huvudsyfte att undersöka om det finns mer hållbara alternativ till material med hög 

klimatbelastning. Undersökningen eftersträvar en intresseökning för användningen av 

klimatkalkyl samt att bidra till ett fortsatt arbete för att nå klimatmålen.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att upprätta en klimatkalkyl för ett flerbostadshus med 

betongstomme och undersöka hur klimatpåverkan kan minska genom användning av 

alternativa material.  

1.3 Mål   

Examensarbetets mål är att genom uppförandet av klimatkalkylen och analys av klimatsmarta 

material kunna besvara följande frågeställningar:  
 

 Vilka material har störst klimatpåverkan på det befintliga projektet.  

 Finns det metoder vid framställandet av materialen som hade kunnat sänka materialets 

klimatbelastning?   

1.4 Avgränsningar 

Med avseende på begränsande tid kommer denna rapport endast se till utsläpp av enskilda 

byggnadsdelar för verksamhetsgren: Hus. Klimatkalkylen kommer utföras med de 

beräkningsverktyg som används av Skanska.  Med anledning av tidsbrist kommer jämförelser 

utföras på de två högst belastande posterna som framkommer i klimatkalkylen Jämförelser 

begränsas till första livscykelskedet för byggnaden, produktskedet. Produktskedet innefattar 

följande tre moment: 

A1- Råmaterial 

A2- Transport 

A3-Tillverkning 
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2 Teori 

2.1 Förstärkt växthuseffekt 

Den naturliga växthuseffekten är den grundläggande anledningen till att jorden behåller sin 

värme. Figur 1 redogör för hur den naturliga växthuseffekten uppstår. Värmestrålning från 

solen passerar genom jordens atmosfär och värmer upp jordytan. Jordytan sänder sedan 

tillbaka en del av värmestrålningen till atmosfären. Jordens värmestrålning förhindras till viss 

del att passera ut i rymden på grund av de värmeabsorberande gaserna i atmosfären. 

Värmestrålningen skickas således tillbaka till jordens yta och värmer upp den igen. Utan 

gasernas absorptionsförmåga eller den befintliga atmosfären hade det inneburit en 

medeltemperatur på cirka -19 grader på jordytan. Gaser som koldioxid (CO2), metan (CH4) 

och lustgas (N2O) är några av de värmeabsorberande gaser som finns i atmosfären. Gaser med 

denna förmåga benämns oftast som växthusgaser (Benes, 2016).  

I takt med en ökad andel utsläpp av växthusgaser, från användning av exempelvis fossila 

bränslen, jordbruk, skogsavverkning och sophantering, ökar mängden gaser i atmosfären. En 

ökning av dessa gaser innebär att en större mängd värmestrålning sänds tillbaka till jordens 

yta och leder till en höjning av temperaturen på jordytan. Temperaturökning innebär en 

rubbning av jordens klimatsystem med förändringar på havsnivån, molnen och nederbörden 

som några av de system som påverkas (Rummukainen, 2005).   

 
Figur 1.  Schematisk bild av den naturliga växthuseffekten.  
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2.2 Koldioxidekvivalenter 

Anledningen till att benämna växthusgaserna med koldioxidekvivalenter beror på att gaserna 

har olika livslängd och absorptionsförmåga. Det är därmed svårt att sammanställa och jämföra 

gaserna med varandra. Varje gas ges därför ett GWP-tal, Global uppvärmningspotentials-tal. 

GWP-talet visar gasens verkningsgrad i förhållande till koldioxidens påverkan på klimatet. 

Genom att sammanställa varje gas GWP- tal samt att beakta dess livslängd ges en jämförelse 

på andelen växthusgas som släpps ut i atmosfären (Benes, 2016). Exempelvis har metan 25 

gånger högre påverkan av växthuseffekten än koldioxid, räknat per utsläppt ton i atmosfären 

(Morfeldt, Naturvårdsverket , 2019). 

 

2.3 Utsläpp av växthusgaser 

De vanligast förekommande växthusgaserna är koldioxid och vattenånga. Andra växthusgaser 

är bland annat metan, dikväveoxider (även kallat lustgas), svavelhexaflourid, ozon och olika 

fluorföreningar. Koldioxid är den gas som står för störst andel av utsläppen, cirka 70 procent. 

Gasen framställs främst genom förbränning av fossila bränslen som olja, naturgas och kol. 

Avverkning av skog är även en stor orsak till utsläpp. Metan är en gas som bildas naturligt i 

samband med att biologiska material bryts ner. Gasen motsvarar cirka 20 procent av utsläppen 

av växthusgaser. Risodlingar, avfallsförbränning och skötsel av boskap är några orsaker till 

utsläppen av metangas. Dikväveoxider ökar vid spridning av konstgödsel eller vid 

förbränning. Uppkomsten av gasen kommer från mikroorganismerna i marken. Den naturliga 

gasen ozon har en väldigt kort livslängd som varar upp till en månad. Den största orsaken till 

en ökad mängd ozon är flyg som släpper ut kväveoxid som i sin tur bildar ozon. 

Fluorföreningar uppkommer på industriell väg. De kan vara både kraftfulla och ha lång 

livslängd. Dikväveoxid och fluorföreningar motsvarar cirka 5 procent vardera för utsläppen 

av växthusgaser (Miljöportalen, 2010) (Boverket, 2019). 

2.3.1 Sveriges utsläpp  

Mellan åren 1990 och 2017 har utsläppen av växthusgaser minskat med 26 procent. Mellan år 

2003 och 2014 skedde en långsiktig utsläppsminskning. Anledningen till sänkningen av 

utsläpp är att Sverige vidtog åtgärder i form av förnybar energi, energieffektivisering och 

skärpta regler. För att nå målet om klimatneutralitet till år 2045 krävs en genomsnittlig 

minskning mellan fem och åtta procent per år. År 2017 var det totala utsläppet av 

växthusgaser 52,7 miljoner ton, en minskning med en halv procent jämfört med år 2016 

(Morfeldt, Naturvårdsverket , 2018).  

2.3.2 Utsläpp från Bygg- och fastighetssektorn 

År 2016 hade bygg- och fastighetssektorn ett utsläpp på 21 miljoner ton växthusgaser 

inkluderat utsläppen från importerade produkter. Sammanlagt täcker det hela 21 procent av de 

totala utsläppen i Sverige för år 2016. Från år 2015 till år 2016 har utsläppen av växthusgaser 

ökat (Boverket, 2019).  
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2.3.2.1 Fördelning av belastning 

Idag ligger en av de största faktorerna för klimatbelastning hos tillverkningen av byggmaterial 

som stål och cement. Enligt fallstudier som gjorts i Sverige redovisas att klimatpåverkan på 

nyproduktion av byggnader till största del uppkommer vid utvinning och produktion av 

material. Enligt en fallstudie på Blå Jungfrun, ett flerbostadshus belägen i Stockholms 

kommun, utgjorde 84 procent att de totala utsläppen av olika material. Transport och 

arbetsprocessen utgjorde 16 procent. I detta projekt var de betongen som utgjorde störst 

klimatbelastning. Tidigare har uppfattningen varit att endast 15 procent av den totala 

energianvändningen har varit produktionsfasen och resterande 85 procent har driftsfasen stått 

för. Men med ett koncentrerat arbete för energieffektiva lösningar i driftsfasen har arbetet för 

en minskad klimatpåverkan i produktionsfasen nästintill stått stilla. Idag visar studier att 

produktionsfasen har en högre klimatpåverkan än driftsfasen. Enligt studier på Blå Jungfrun 

stod produktionsfasen för lika mycket utsläpp som användningen av byggnaden under 50 år 

(Kommittén för modernare byggregler, 2018) (IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014). 

2.4 Lagförslag om klimatdeklaration 

Hösten 2017 fick Boverket uppdrag av regeringen att lämna förslag på uppförande av en 

klimatdeklaration av byggnader med beaktande på livscykelperspektiv. Syftet med 

deklarationen är att minska klimatavtrycket från byggnader. I klimatdeklarationen föreslås en 

obligatorisk redovisning av byggskedet (A1-A5) som innefattar; Råvaruförsörjning, transport, 

tillverkning, transport till byggplats och bygg- och installationsprocessen. Deklarationen följer 

indelning av en byggnad i livscykelskeden och moduler enligt den europeiska standarden EN 

15978.  

Förslaget innefattar i första hand flerbostadshus och lokaler. För småhus och övriga 

byggnader menar Boverket att det är rimligt att krav om klimatdeklaration börjar gälla först 

två år efter lagförslaget om klimatdeklaration för flerbostadshus och lokaler startar.  

Boverkets uppfattning är att ett nytt krav på bedömning kommer ha stor inverkan på 

byggsektorn och kommer vara ett första steg i rätt riktning för klimatarbete. För den 

händelsen att lagförslaget går igenom kommer det innebära att den träder laga kraft 1 januari 

2021. (Boverket, 2018).  
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2.5 Livscykel för byggnader  

För att bedöma och analyser av en byggnads miljöpåverkan används livscykelmetodik. 

Livscykelanalys visar miljöpåverkan för ett specifikt moment, även kallad modul, i ett skede. 

Vid bedömning av olika byggnaders påverkan krävs det riktlinjer för hur tillvägagångssätt och 

resultat ska preciseras. Ett sätt att redovisa en byggnads livscykel är att följa de standarder 

som tillhör EU:s Byggproduktförordning (EN15804 och EN 15978). Vid användning av 

denna standard görs beräkningar enligt ”bokförings-LCA”. En bokförings-LCA innebär att 

det görs en indelning av en byggnad i olika moduler och skeden som vid en slutlig summering 

kan påvisa den totala miljöpåverkan för byggnaden från vaggan till graven.  

Enligt figur 2 delas byggnaden in i olika skeden som i sin tur baseras på olika moduler. Enligt 

den svenska översättningen har det infört en ny benämning för modul A1-A5, Byggprocessen 

(Malmqvist, Erlandsson, Francart, & Kellner, 2018) (Liljenström , o.a., 2015). 

 

Modul A1-A3 innebär en produkts tillverkning fram tills den är redo att transporteras till 

byggarbetsplatsen. Modul A4-A5 redovisar byggprocessen från hämtat material till 

uppförande av byggnad. Användningsskedet, modul B1-B7 beskriver driftskedet hos 

bygganden och modul C1-C4 visar på en byggnads slutskede från rivning till avfallshantering.  

 

 
Figur 2. Redovisar Skeden och moduler för en byggnad enligt standard från 

byggproduktförordningen (EN15804 och EN 15978).  
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3 Metod 

I detta kapitel redovisas tillvägagångssätt för att utföra studien. Till en början redovisas hur 

informationssökningen utförts, därefter ges en beskrivning över det valda studieobjektet samt 

en beskrivning av verktyget som använts för att upprätta klimatkalkylen. Avslutnings 

redovisas tillvägagångssättet vid jämförelse av alternativa material.  

3.1 Litteraturstudier 

För att få en bred grund och förståelse i ämnet har en research gjorts om klimatkalkyler, 

bakgrunden till uppkomsten av kalkylen samt de rådande klimatförändringarna. Det gjordes 

en kartläggning av relevant information i form av webbsidor, rapporter och litteratur. 

Skanskas interna nät nyttjades vid informationssökning om klimatkalkyler. 

Tillvägagångssättet som använts vid litteratursökning framgår i studielitteraturen; Metoder för 

teknologer (Blomkvist & Hallin, 2014). För att ge en bred inblick studerades tidigare 

forskning och litteratur som gjorts på ämnet. Att läsa in sig på ett brett område genererade 

idéer som sen kunde preciseras i problemformuleringen. Därefter kunde samtliga sökord för 

det valda ämnet identifieras. Sökorden har använts för att hitta lämplig litteratur för ämnet. 

 

3.2 Komparativ fallstudie 

För att möjliggöra detta examensarbete har det varit nödvändigt att använda sig utav en 

fallstudie. Fallstudien grundar sig i en empirisk studie, som undersöker ett pågående 

byggprojekt som avslutades i mars 2019.  Då projektet är i sitt slutskede har klimatkalkylen 

beräknats på de material som har använts för att upprätta byggnaden. Material med hög 

klimatbelastning har identifierats.  Därefter har det varit nödvändigt att undersöka alternativa 

material som fyller samma syfte som de materialen med hög klimatbelastning. Materialen 

jämfördes med varandra och analyserades. 

3.3 Klimatkalkyl 

Skanskas klimatkalkyl nyttjas för att identifiera stora utsläppsposter som ett projekt kan 

omfattas av och beräknas i mängden koldioxidekvivalenter. Klimatkalkylen på Skanska 

beräknas från en byggnads startskede till färdigt projekt och tar därför inte hänsyn till hela 

livscykeln. Det program som används för att upprätta en klimatkalkyl är verktyget ECO2 

(Skanska , 2017)  
 

3.3.1 ECO2 verktyg 

Verktyget ECO2 är tänkt att används för att beräkna ett projekts miljöpåverkan. I nuläget 

används programmet för att beräkna klimatpåverkan, men ett arbete pågår för att kunna 

beräkna på andra miljöaspekter i framtiden. Verktyget används av Skanska och är en 

applikation av programmet Anavitor som är utformat av Informationsbyggarna.  

För att kunna utföra en klimatkalkyl i ECO2 behövs en kostnadskalkyl för det aktuella 

projektet. På Skanska Sverige används det egenutvecklade kalkylprogram SPIK. 

Kostnadskalkylen ligger till grund för den klimatberäkning som sedan utförs i ECO2 verktyget 

(Skanska , 2017). SPIK är uppbyggt av kalkylposter som i sin tur prissätts av en eller flera 

kalkylresurser. Kalkylresurserna ges därefter individuella mängder och a´-priser. Det finns två 

olika typer av kalkylresurser, långa respektive korta kalkylresurser. En lång kalkylresurs 

innehåller åtta siffror som beskriver exakta dimensioner och vilket material som ska 
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användas. Utifrån det kan materialets miljöpåverkan beräknas vilket ger en god förutsättning 

för att få ut korrekta siffror. En kort kalkylresurs består av endast fyra siffror och visar endast 

vilken materialtyp som ska användas. Exempelvis har betong beteckning 5181 och armering 

5170. På grund av den korta informationen har programmet svårt att bedöma materialets 

miljöpåverkan. I det fall när kalkylen visar en kort kalkylresurs används istället ett värde av 

den vanligaste materialtypen. 

I figur 3 redovisas hur verktyget ECO2 kalkylresurser länkas samman med 

livscykelinformation för respektive material och produkt, informationen är hämtad ifrån IVL 

(Svenska Miljö institutet) och kallas ”extern miljödatabas” enligt figuren. 

 

 
Figur 3 . Informationsflöde mellan SPIK, ECO2 och extern miljödatabas (Skanska , 2018).  

 

När beräkningen är gjord redovisar programet ett värde på klimatbelastning i form av 

koldioxidekvivalenter i kilogram. Klimatbelastningen redovisas för ensklida poster samt en 

sammanställning av hela projektet (Lönn & Lindberg, 2013) (Skanska , 2018). 

 

3.4  Tillvägagångsätt vid jämförelse 

För att redovisa materialet exporteras resultatet ifrån klimatkalkylen till Excel. Utifrån 

resultatet kan mängder, inklusive spill, plockas ut. Materialens klimatpåverkan redovisas för 

hela byggprocessen (A1-A5), samt uppdelat per skede. Dom två material med högst 

klimatbelastning identifierades och därefter jämförs dom med alternativa material.  

 En sökning görs efter material med en lägre klimatbelastning som är likvärdiga med dom två 

material som redovisat högst klimatpåverkan. För att göra det möjligt att jämföra 

klimatpåverkan från olika material använd miljödeklarationer. Miljödeklaration är ett bra 

redskap som redovisar ett materials påverkan i olika skeden.  Mängder material multipliceras 

med den siffra som redovisar det alternativa materialets utsläpp. Materialet redovisas i 

koldioxidekvivalenter per ton.  Utifrån resultatet kan en jämförelse göras mellan resultatet 

från klimatkalkylen och dom alternativa materialen. Jämförelserna redovisas i antal ton 

koldioxidekvivalenter.   
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3.5 BRF Ivar – Skanska Hus Norr 

Den valda fallstudien är BRF Ivar som är ett punkthus beläget i centrala Borlänge, i 

korsningen mellan Industrigatan och Vasagatan. Projektet omfattas av 25 

bostadsrättslägenheter med 2-6 rum och kök, se tabell 1. Skanska Hus Norr står för 

uppförande av byggnaden på uppdrag av HSB. Projektet startade i maj 2017 och avslutades i 

mars 2019. . Bjälklag, trapphus och bärande innerväggar består av platsgjuten betong med 

hållfasthetsklasser C30/37 och C35/45. Samtliga ytterväggar är utfackningsväggar med 

stålreglar och putsad fasadyta. Bärande trapphusväggar är av platsgjuten betong med putsad 

fasadyta. Lägenhetsavskiljande innerväggar är gjort av stålreglar med gipsskiva och isolering, 

se figur 4.  

 

BRF Ivar  

Adress Vasagatan, 784 32 Borlänge  

Antal plan 10 st. 

Antal lägenheter 25 st. 

Bostadstyp Bostadsrättslägenheter 

Boarea 2260 m2 

Byggnadsarea 340 m2 

Bruttoarea 3363 m2 

Atemp: 3035 m2 

Tabell 1. Information om BRF Ivar.   
   

 

 

 
  

 
Figur 4 Fasader för BRF Ivar.  
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4 Resultat 

Under detta kapitel redovisas dom resultat som framkommit. Resultatet är uppdelat i tre delar 

där första delen redovisar resultaten från den beräkning som gjorts i verktyget ECO2. 

Resultaten som framkommer ifrån kalkylen beräknar den totala mängd koldioxidekvivalenter 

i byggprocessens sked (A1-A5). Utifrån resultatet som framkommer från kalkylen redovisas 

de två poster som har högst belastning. Resultatet redovisas i produktskedet (A1-A3).  I del 

två redovisas potentiella material som har lägre klimatpåverkan i produktskedet (A1-A3). 

Med hänsyn till resultat från del ett och två görs jämförelser mellan betong och armering samt 

visar den totala minskningen av koldioxidekvivalenter vid ett potentiellt byte av materialen. 

Denna jämförelse redovisas i del tre.   

4.1 Klimatbelastande poster   

I tabell 2 visas dom 10 material som har högst mängd ton CO2-ekv som arbetats fram från 

verktyget ECO2 enligt kapitel 3.3.1. Den totala mängden koldioxidekvivalenter för 

byggprocessens skede (A1-A5) uppkommer till 1263 ton. Betong och armering har en 

sammanlagd belastning på 621 ton CO2-ekv vilket motsvarar 49 % av de totala utsläppen. 

Övrigt stör för dom 145 materialposter som har lägre påverkan. Tillsammans motsvarar de 

28% av det totala utsläppet.  

 
Material  ton CO2-ekv Procent 

 Betong  484,752 
38% 

 Armering  136,377 11% 
 UE- Mark- och Byggnadsarbeten sammansatta  82,769 7% 
Gipsskivor  39,392 3% 
UE- Metallpartier aluminium  34,182 3% 
Mineralull  33,836 3% 
Stålreglar  32,103 3% 
 Bjälklagselement betong  26,528 2% 
 Skåpsnickerier  24,909 2% 
 UE- Balkongfronter  20,497 2% 
Övriga  347,291 28% 
Totalt   1263   

Tabell 2. 10 högst belastande posterna i projektet i byggprocessens skede (A1-A5). 
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4.1.1 Belastning av betong (A1-A3)  

Den högst belastande posten är betong som motsvarar 39 % av det totala utsläppet av 

koldioxidekvivalenter för projektet i byggprocessens skede (A1-A5).  I tabell 3 redovisas den 

mängd som använts för att framställa hållfasthetsklasser C30/37 och C35/45 som använts i 

projektet. Betongen har exponeringsklass XC4. Betongens egenskaper styrs av dess 

omgivning. För att göra det möjligt att välja betong utifrån hur aggressiv omgivningen är på 

den aktuella platsen har betong delats upp i exponeringsklasser. Exponeringsklassen är 

grupperade efter olika angreppsmekanismer. Exempel på angreppsmekanismer är frysning 

och havsvatten (Svenskbetong ).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Recept på betong per m3 

 

 I diagram 1 redovisas vad respektive hållfasthetsklass har för utsläpp baserat på den mängd 

betong som använts, inklusive spill. Den totala belastningen från betongen i produktskedet 

(A1-A3) är 440 ton CO2-ekv som motsvarar 91 % av den totala mängden i byggprocessens 

skede (A1-A5).   

 

 
 
Diagram 1. Utsläpp av koldioxidekvivalenter för betong i produktskedet (A1-A3). 
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Platsgjuten betong Ton CO2-ekv (A1-A3)  

 Självkompakterad betong . Recept / m3 

Exp.klass:XC4  Väggbetong C30/37 Bottenplatta C30/37 Valv betong C35/45 

 Mängd (kg) Mängd (kg)  Mängd (kg) 

Cement 370 340 400 

Vatten  197 182 188 

Ballast 1762 1832 1760 

Flyttillsats 4,5 2,2 4,8 
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4.1.2 Belastning av armering (A1-A3)  

Den totala belastningen från armeringen i produktskedet (A1-A3) är 127 ton CO2-ekv, det 

motsvarar 93 % av den totala mängden armering i byggprocessens skede (A1-A5).  

Armeringen som använts projektet släpper ut 0,556 ton CO2-ekv per ton i produktionsskedet 

(A1-A3)   

 

4.2 Klimatbelastning ifrån potentiella material 

Utifrån resultat som framkommer i kapitel 4.1 påvisar betong och armering ett gemensamt 

utsläpp av 621 ton CO2-ekv (A-A5). För att sänka mängden CO2-ekv krävs det material med 

påvisad lägre klimatpåverkan. Några av de förbättringar som kan göras är till exempel att byta 

ut delar av materialet, sänka energiförbrukning vid tillverkning med hjälp av förnybara 

material eller ersätta med restprodukter. Två av dessa miljövänligare material är Skanskas 

gröna betong och armering från Celsa Steel Service.  

4.2.1 Grön betong  

11 mars 2019 lanserade Skanska en betong som fick namnet grön betong. Det som skiljer den 

gröna betongen mot andra betonger är den minskade mängden cement som ersatt med 

masugnsslagg, således har betongen fått en lägre klimatpåverkan (Skanska Sverige, 2019).  

Masugnsslagg är en avfallsprodukt som uppkommer vid framställning av råjärn i masugn 

(Thomas cement , 2014)  I tabell 4 redovisas innehåll av komponenter för att tillverka en 

kubik grön betong för hållfasthetsklasser C28/35, C32/40 och C45/55. 

På grund av att varan är nylanserad finns det tre klasser att förhålla sig till. Grön betong har 

exponeringsklass XC2.  

 

 

 Grön betong Recept / m3  

Exp.klass: XC2  
Väggbetong 
C28/35 

Bjälklagsbetong 
C32/40 

Garagebetong 
C45/55 

 Mängd (kg) Mängd (kg)  Mängd (kg) 

Cement 136 225 394 

Vatten  203-204 203 200 

Ballast 1830-1863 1790-1821 1720-1750 

Slagg (GGBS) 174 135 56 

Superplasticerare 1 1 4 

Absorberande 
vatten 12 12 11,5 

Tabell 4. Recept på grön betong per m3.  
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Den totala mängden koldioxidekvivalenter i för produktskedet (A1-A3) står för 440 ton Co2-

ekv. I diagram 3 visas en jämförelse över den befintliga betongen tillsammans med respektive 

hållfasthetsklass för en grön betong.  

Om det förutsätts att all betong byts ut till den gröna bjälklags betong med hållfasthetsklass 

C32/40 kan utsläppen av koldioxidekvivalenter sänkas med 40 %. Vid en höjning av 

hållfasthetsklassen till en garagebetong med hållfasthetsklass C45/55 minskas utsläppen av 

koldioxidekvivalenter med 0,6 %. 

  

 
Diagram 3. Visar klimatbelastningen om man använt den gröna betongen.  
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4.2.2 Celsas armering  

 

Celsa Steel Service är ett företag inriktat på försäljning av armering. Företaget har en strävan 

att minimera material- och energianvändningen vid tillverkning av produkten. Metallen som 

används vid tillverkningen av armering är metallskrot ifrån gammal armering, bilar, och 

fartyg. Utöver återanvändningen av material arbetar Celsa för att minimera transporter, avfall 

och energiförbrukning. Allt material som framställs kommer från tillverkningsfabriken som 

ligger i Mo i Rana, Norge. I tillverkningsprocessen står 96 % av all elektricitet från 

vattenkraft, resterande 4 % kommer från vindkraft och fossilt bränsle (Celsa-steelservice 

EPD, 2015).  

I diagram 4 redovisas utsläppen av koldioxidekvivalenter från projektet och utsläppen 

motsvarande användningen av celsas armering för samma mängd armering. Vid 

produktskedet (A1-A3) släpper celsas armering ut 0,4 ton CO2-ekv per ton vilket motsvarar 

en minskning med 0,2 ton CO2-ekv per ton från den armering som använts i projektet. Detta 

ger en total minskning med 26 % CO2-ekv för tillverkningen av samma mängd armering.    

 

 
Diagram 4. Visar jämförelsen mellan befintlig armering och Celsa.  
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4.3 Sammanställning av material 

 

Utifrån livslängd och hållfasthet är gröna bjälklags betong med hållfasthetsklass C32/40 mest 

lämpad att ersätta den befintliga betongen, ett byte av betong hade inneburit en minskning 

med 40 % CO2-ekv. Att ersätta den befintliga armeringen till celsas armering hade inneburit 

en minskning med 26 % CO2-ekv. Tillsammans utgör den gröna betongen och celsas 

armering en minskning med 231 ton CO2-ekv som motsvara en minskning med 41 %, se 

diagram 5.  

  
Diagram 5. Total minskning vid utbyte till grön betong C32/40 och celsas armering.  

 

Att enbart byta ut armeringen till celsas skulle ge en total minskning med 6%, serie 2. Om 

betongen ersattes mot grön betong C32/40 med samma ursprungliga armering hade det 

inneburit en minskning på 31 %, serie 3, se diagram 6.  

 

 
Diagram 6. Resultat av byte mellan befintlig, grön betong och celsas armering.  
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5 Diskussion 

Utifrån resultat som redovisas i kapitel 4 diskuteras här de resultat som framkommit, 

verktyget ECO2 som används vid uppförande av klimatkalkylen samt de metodval som 

används vid uppförande av arbetet. Avslutningsvis beskrivs användbarheten av 

examensarbetet. 

5.1 Resultatanalys 

 

Som resultatet visar i kapitel 4.1 står betong och armering tillsammans för 49 % av det totala 

utsläppet för byggnaden i byggprocessen (A1-A5). Utav dessa 49 % står produktionsskedet 

(A1-A3), för betongen och armeringen, för 45 % utav det totala utsläppet.  I kapitel 4.3 

framgår det att vid byte till grön betong och celsas armering ger en minskning av utsläppen 

från 568 ton CO2-ekv till 336 ton CO2-ekv i produktionsskedet (A1-A3). Detta innebär att de 

totala CO2-utsläppen minskar med 18 % då grön betong och celsas armering framställs på 

andra sätt än traditionell betong och armering. 

Eftersom jämförelser gjorts i produktionsskedet (A1-A3) kan ingen beräknings göras för hela 

byggprocessen (A1-A5). Dom 4 % som står för A4-A5 kommer att förändras på grund av att 

den gröna betongen och celsas armering fraktas från en annan plats samt att den gröna 

betongen kräver länge uttorkningstid än den befintliga betongen.  Men en minskning från 45 

% till 27 % av de totala tillverkningsrelaterade utsläppen beroende på byte av betong och 

armering är en god början på ett fortsatt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. 

 

 Det absolut bästa alternativet för att sänka utsläppen av växthusgaser är att ersätta såväl 

betong som armering. Genom utbyte av betongen till grön betong och att bibehålla den 

nuvarande armeringen hade utgjort en minskning på 31 % utav det totala utsläppet på den 

befintliga betongen och armeringen i produktionsskedet. Detta hade inneburit en större 

sänkning än att endast ersätta armering och bibehålla ursprunglig betong. Ett byte av endast 

armering innebär en minskning på 6 % vilket innebär en relativt liten minskning av utsläpp 

jämfört med ett byte av endast betongen.  

 

Då produktionsskedet (A1-A3) står för 91 % av byggprocessens (A1-A5) utsläpp kan det 

fastställa vikten av material och metodval vid tillverkning av betong. Genom att ersätta 

cementen med lite mer än en tredjedel masugnsslagg kan CO2-utsläppen från betongen 

minska med 40 % vid val av grön betong med hållfasthetsklass 32/40.  

I diagram 3 redovisas vad olika hållfasthetsklasser för den gröna betongen hade haft för CO2-

utsläpp om det förutsatts att all betong ersätts till respektive hållfasthetsklass. Trots en 

markant ökning på hållfasthetsklass från 30/37 och 35/45 till 45/55 kan utsläppen reduceras 

med 0,6 %. I den gröna betongen med hållfasthetsklass 45/55 ersatts 12 % av cementen med 

masugnsslagg. Det kan konstateras att desto mer cement som ersätts med masugnsslagg ger 

en större minskning av CO2-utsläpp. Med avseende på att den gröna betongen är ny på 

marknaden finns det begränsade varianter på betongen. De tre hållfasthetsklasser som 

redovisas i diagram är vad som finns på marknaden idag.  Denna betong har exponeringsklass 

XC2. Den betong som används i fallstudien har en exponeringsklass XC4. Detta gör att det 

inte är fullt lämpat att byta ut betongen som det ser ut idag. Det hade även krävts att se över 

exempelvis uttorknings-krav innan den gröna betongen kan användas i produktion. Om det 

funnits kännedom om den gröna betongen och dess begränsningar, i ett tidigt skede är det 

möjligt att projekteringen skett annorlunda för att möta betongens behov.  
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Det är möjligt att fråga huruvida den gröna betongens uttorkningskrav påverkar viljan att 

använda sig av den vid upprättande av byggnader. Jag har genom arbetsgång fått 

uppfattningen att det aldrig fullt kommer vara möjligt att byta ut material utan att vissa 

förändringar kommer krävas oavsett vilket material som substitueras. För att nå målen om 

kilmatneutralitet till år 2045 krävs det en ändring av inställning. Det bör fokuseras på att 

bygga med material och metoder som sänker utsläppen av växthusgaser i atmosfären. År 2016 

stod bygg och fastighetssektorn för 21 procent av de totala utsläppen i Sverige. Genom att 

genomföra en klimatkalkyl i tidigt skede kan det ge en uppfattning över byggnadens totala 

utsläpp samt identifiera material som har en hög klimatpåverkan. Därefter kan en kartläggning 

utföras för att finna alternativa material med lägre CO2-utsläpp. Detta hade bidragit till en 

sänkning av utsläpp från bygg och fastighetssektorn. För ett fortsatt hållbart arbete i hela 

byggprocessens skede (A1-A5) bör metoder i byggprocessens skede (A4-A5) ses över. 

Hantering av spill, transport, avfallshantering användningen av förnybar energi är några 

åtgärder som kan ses över vid upprättandet av byggnaden.  

För byggprocessen (A1-A5), av armeringen, stod 93 % av utsläppen produktionsskedet (A1-

A3). Det är tydligt att tillverkningen för ett material har stor betydelse för mängden 

växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Att byta ut armering mot Celsas armering innebär en 

minskning av CO2-utsläppen med 26 % för tillverkningen av samma mängd armering. Celsas 

armering har ett bra koncept som sträcker sig från tillverkningsfasen för användningen av 

förnybar energi till återanvändningen av material. Dom tar även hänsyn till hantering av spill 

och transport.  

 

I takt med att den nya lagen träder laga kraft kommer ett omsorgsfullt arbete börja för att 

kartlägga material och tillvägagångssätt. Men fram tills dess krävs det att byggherrar och 

entreprenörer tillsammans arbetar för att sänka utsläppen av växthusgaser från 

byggbranschen. Genom ett ökat intresse för klimatsmarta material kommer utbudet med 

material med lägre klimatbelastning att öka.  

 

5.2 Klimatkalkyl verktyget ECO2 

Verktyget ECO2 är ett bra verktyg för att kunna identifiera vilka material som har störst 

miljöpåverkan. Att redan i tidigt skede upprätta klimatkalkylen ger en tydlig inblick och en 

möjlighet att påverka en byggnads totala utsläpp. Genom noggrann granskning vid val av 

material kan det bidra till minskning av utsläppen som i sin tur innebär att det totala utsläppet 

minskar i produktionsfasen för en byggnad. Att identifiera material med hög klimatbelastning 

och aktivt välja material med lägre klimatavtryck är en bra start för ett miljöarbete i 

produktionsfasen för att kunna jämna ut fördelningen av belastning mellan produktion och 

driftsfasen för en byggnad.  

 

Under arbetets gång med klimatkalkylen uppmärksammades vikten av att använda sig av 

långa kalkylresurser i kalkylen. För att fastställa den exakta mängden koldioxidekvivalenter, 

för ett material, är det viktigt att det i kalkylarbetet finns en medvetenhet om exakt vilket 

material och mängd som kommer att användas. Det kan noteras att det är viktigt att kunna 

bedöma byggnadens klimatavtryck för att med såväl stora som små medel korrigera material 

och metodval för att uppnå ett mer hållbart hus.  

Examensarbetet bygger på att upprätta en klimatkalkyl för ett redan befintligt hus. Det medför 

att inga korrigeringar är möjliga i det befintliga projektet i dagsläget. Men genom att studera 

BRF Ivar har det givit mig en inblick i vilka moment och val som varit möjligt att göra 

annorlunda och med hopp om att i framtida projekt skapa en medvetenhet om vikten i 

materialval för att nå målen.    
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5.3 Metoddiskussion 

Vid framställande av klimatkalkylen i verktyg ECO2 kan det faktum att BRF Ivar är ett 

avslutat projekt påverka resultat i klimatkalkylen. Det har i tidigt skede inte planerats för att 

en klimatkalkyl ska upprättas på projektet, därmed har ingen hänsyn tagit till användningen av 

långa kalkylresurser. Det har inneburit att en korrigering av kostnadskalkylen har gjorts för att 

ge verktyget ECO2 bättre förutsättningar att beräkna materialens CO2-utsläpp.  

Arbetets svaghet kan vara att författarens arbete har begränsats till att utföra jämförelser 

mellan material i produktionsskedet (A1-A3).  

 

5.4 Studiens användbarhet 

För att nå målen om klimatneutralitet till år 2045 måste åtgärder tas. För en hållbar utveckling 

krävs det att hitta alternativ material som sänker utsläppen av växthusgaser. Detta arbete har 

en tydlig koppling till klimatarbetet för att sänka utsläppen av växthusgaser. Genom 

granskning av material finns det möjlighet att göra smarta val för en hållbar framtid.   

 

.   
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6 Slutsatser 

Examensarbetet har hjälpt till att skapa en större förståelse för hur material hanteras samt 

tillverkningsfasens betydelse för CO2-utsläpp vid val av olika material. Det har även bidragit 

till att lära hur beräkningar görs för att kvantifiera mängden koldioxidutsläpp samt påvisa hur 

växthusgaser påverkar jorden. Fortsättningsvis har arbetet gett en god grund för ett fortsatt 

arbete med klimatkalkyler samt förståelse för uppbyggnaden av kalkylprogrammets SPIK.  

Resultatet kan användas som en riktlinje och tankeställare för val av material i kommande 

projekt.   

 

Viktiga slutsatser från detta examensarbete är: 

 I tidigt skede bli medveten om vikten av materialval för att sänka utsläppen av 

växthusgaser.  

 För att klimatkalkylen ska ge ett så exakt värde som möjligt är det viktigt att känna till 

exakt vilket material och hur mycket som används i projektet vid uppförande av 

kostnadskalkylen. 

 Utsläppen i byggprocessen (A1-A5) sker främst i produktionsskedet (A1-A3) och ger 

en avgörande roll för det totala utsläppet för materialet.  

 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 

 Utifrån resultat ta in kostnadsparametrar för att jämföra klimatpåverkan i förhållande 

till kostnader.  

 Göra liknade fallstudier på andra projekt.  

 Fortsätta arbetet genom att identifiera andra klimatbelastande material med alternativa 

åtgärder för att få ner klimatpåverkan. 
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Figurer  

Figur 1: Förstärkt växthuseffekt. ( 1 Mars 2019) Hämtad från Pixabay. www.pixabay.com  

Figur 2: Byggnadens livscykelinformation (12 Mars 2019) Hämtad från IVL Svenska 

Miljöinstitutet. www.ivl.se 

Figur 3: Informationsflöde för ECO2-verktyget. (5 Februari 2019) Hämtat från Skanska. 

www.one.skanska.com 

Figur 4: Fasader för BRF Ivar. (11 April 2019) Hämtat från Skanskas interna dokument.  
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Bilagor  

 

BRF Ivar    (A1-A5) (A1-A3) A4 A5   

  Ton 
Ton CO2-
ekv 

Ton CO2-
ekv 

Ton CO2-
ekv 

Ton CO2-
ekv 

Enhet: 
m3  

Betong C30/37  1858,274 226,788 207,163 8,585 11,040 753,10 

              

Betong C35/45  1891,092 257,964 233,255 12,018 12,692 766,4 

              

Sammanlagt 3749,366 484,75 440,42 20,603 23,731 1519,50 

              

       
Grön Betong C28/35 C32/40 C45/55    
kg CO2-ekv/m3 
(A1-A3)  118 175 288    
Ton CO2-ekv (A1-
A3)  88,8658 131,793 216,893    
Ton CO2-ekv (A1-
A3)  90,435 134,120 220,723    
Sammanlagt 179,301 265,913 437,616    
       

 

 

Celsa  
0,37 kg CO2-ekv/kg   
(A1-A3)    

Kg CO2-ekv 94721,46 

Ton CO2-ekv 94,721 
 

 

 

BRF Ivar  
Arm. Vikt i 
Kg  

Belastning kg CO2-
ekv 

Belastning A1-
A3 

Belastning 
A4 

Belastning 
A5 

 0,556kg CO2/kg            

            

Armering 8703,58 4841,57 4146,92 303,58 391,07 

            

Armeringsnät  215890,44 114063,13 107918,45 1506,05 4638,63 

            

Armering 30943,83 17212,78 15076,83 1079,32 1056,63 

            

Armering 466,11 259,25 243,00 16,26 0 

  256003,96 136376,74 127385,20 2905,21 6086,33 

      


